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چکيده
اکثر مورخان دوران اسالمی ،معموالً بر آثار خود مقدمهاي نوشتهاند و در آن چکیدهاي از
انديشه ،نگرش و بینش خود را دربارهي جهان ،خدا و هستی ارائهه کردهانهد از بررسهی
اين مقدمهها ،نکات بسیاري بهدست میآيد که يکهی از ممهدهترين آنهها ،گرايشههاي
دينی و مذهبی ايشان است مؤلفان اين پژوهش برآنند تا بر مبناي شماري از مهمترين
اين مقدمهها ،نخست ،محورهاي اصلی نگرش و بینش مورخهان مسهلمان بهه تهاري و
تاريخنگاري را تبیین و سپس تأثیر اين نگرش را (به منوان متغیهر مسهتق ) در فراينهد
تاريخنگاري اسالمی و فراز وفرود آن در مصر خردگرايی و دورهي افول تمدّن اسهالمی
(به منوان متغیر وابسته) بررسی نمايند

مهمترین بحث در نگارش یک کتاب ،نظام فکری نویسندهی آن است .مؤلف ،باید با
سازماندهي بینش خود ،بتواند در جریان فرهنگ و توزیع نیروی فکری خود در جامعـه
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 .1تاریخ دریافت .89/4/12 :تاریخ پذیرش.89/8/4 :
 .2دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهرانakhezri@ut.ac.ir .
 .3کارشناسي ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهرانghazi.javad@yahoo.com .

تأثیرگذار گردد (ادیب سلطاني ،1374 ،ص .)15او باید بر اساس طرحـي کلـي ،اجـاای
کتاب را به نگارش درآورد و پیوندی عقالني میان آنها برقرار نماید .این طرح کلي ،باید
پیش از ارائهی بدنهی اصلي اثر ،برای خواننده تبیین شود .از ایـن رو مقدمـهی هـر اثـر
فرصتي است که مؤلف با استفاده از آن ميتواند چارچوب فکری خود را برای خواننـده
عرضه نماید .به عبارت دیگر ،هر خواننده ،از مقدمهی یـک اثـر ،انتظـار دارد کـه در آن
چکیدهای از موضوع مورد بحث و پیشینهی آن ،ارائه شود و نیا وجه برتری اثـر نسـبت
به آثار پیشین را بیان نماید .در یک نگاه کلي ،هر مقدمه شامل سه عنصـر اصـلي اسـت:
اول :بیان مسئله و موضوع اثر مورد نظر و تبیین اهمیـت آن .دوم :نشـان دادن پیشـینهی
موضــوع مــورد بحــث و ســوم :معرفــي و نقــد منــابعي کــه نگارنــده از آن بهــره بــرده
است(شـلبي ،1369 ،ص .)121پــم مقدمـه ،در حکــد دری ــهای اسـت کــه دورنمــای
پژوهش را به خواننده نشان ميدهد و همواره به عنوان یکي از ارکـان آن ،مـورد توجـه
در دورهی اسالمي ،رویش بذر افکار تاریخي ،که در قرآن و حدیث بنـا نهـاده شـده
بود ،به زودی آغاز شـد و چنـدی بعـد ،تاریخنویسـي شـکل منسـ د و مسـتقل خـود
را بازیافت .از همان آغاز برخي مورخان ،مقدمـههایي -هرچنـد کوتـاه -بـر آثـار خـود
مي نگاشتند کـه بیشـتر شـامل تحمیدیـههایي در سـتایش خـدا و پیبمبـر اسـالم (ص)
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

و البتــه گــاهي نیــا جمالتــي پراکنــده و کوتــاه دربــارهی اثـر خــود بــودا امــا از همــان
اوان شکلگیری تفکر در تمدن دورهی اسالمي ،برخي فالسـفه و متکلمـان بـر ادبیـات
تاریخي مورخان و فرضـیات آنـان حملـه کردنـد و علمـي بـودن تـاریخ و سـودمندی
آن را زیر سـوال بردنـد .از ایـن رو مورخـان در مقـام دفـاع از خـود ،مقدمـههای آثـار
خود را سامان دادند ،فرضیاتشان را روشـن سـاختند و مالحظـاتي بـه کـار بسـتند کـه
بیش از پیش بر علمي بودن تاریخ تأکید گذارد .بـدینترتیب ،بـا گذشـت زمـان ،شـمار
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قرار ميگیرد.

روز افاوني از ایشـان بـه نگـارش مقدمـههایي در ابتـدای آثـار خـود مبـادرت کردنـد
(مهدی ،1352 ،ص .)171این مقدمهها ،اهمیـت خـود را در نظدبخشـي و قاعدهمنـدی
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هر چند به ندرت این مقدمهها توانستند به شکلي علمي ،چـارچوبي نظـری از فلسـفهی
تاریخ را تبیین و ارائه نمایند.
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شیوههای نگارش علمي تاریخ و بیان شروط مورد نیاز آن نشان دادند (همان ،ص.)173

در یک نگاه کلي ،مقدمههای تواریخ دورهی اسالمي ،غالباً با تحمیدیهی الهي و نعـت
پیبمبر اسالم (ص) و صحابه او آغاز مي شـوندا آن گـاه -در بیشـتر مـوارد -بـه مـدح
صاحبان قدرت ميپردازند و سپم شرحي در باب نگرش مصـنفف بـه علـد و تـاریخ و
ارائهی فصول و منابع مورد استفادهی وی بیان ميکنند .هرچنـد شـکل مـذکور در اک ـر
تواریخ رعایت شدها اما گاه مورخان ،ساختار مقدمه را برهد زدهانـد و آن را بـا مـواد و
شکلي دیگرگون ارائه کردهاند.
اسالم و نگرش مورخان مسلمان

پم از ظهور اسالم ،شریعت اساس و محور اندیشهی مسلمانان از جمله مورخـان را
نظارت تامهی خداوند قادر مطلـ تفسـیر ميکردنـد .از مهمتـرین دسـتاوردهای چنـین
دریافتي ،جبرگرایي و خودسپاری به تقدیر بودا به گونهای که در نتی هی چنین نگرشي،
اراده و خواست الهي ،قابل تفسیر و فهد بود .بازتاب دریافـت دینـي در تفکـر مورخـان
دورهی اســالمي را بــیش از هــر جــایي ميتــوان در مقدمــههای آثــار آنهــا مشــاهده
کرد .موضوعي که در چگونگي بیان تحمیدیهها و نعتهـای ابتـدای مقدمـهها و نیـا در
نگاه آنها به آغاز و ان ام تاریخ و محوریت قـدرت خـدا در پدیـدههای تـاریخي ،قابـل
بررسي است.
تاریخنگاری اسالمي از ابتدا مبتني بر جهانبیني دیني و رویکردی متافیایکي به تاریخ
بوده است .بيتردید ،بارگترین نمایندهی ایـن نـوع نگـرش ،محمـد بـن جریـر طبـری
(د 310.ق) است .طبری در دوران اوج تسلط فقها و محدثان ،دست بـه نگـارش تـاریخ
خود زد و البته علیرغد رویکرد دینياش ،از سوءرفتارهای همیشگي آنها با اهل تفکر در
امان نماند -این بار به خاطر عدم اعتقادش بـه قدـدم قـرآن و جلـوس خـدا بـر عـرش-
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همهی پدیدههای سیاسي و سعادتها و شقاوتهای فـردی و اجتمـاعي ،تنهـا در پرتـو

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

تشکیل مي داد و جوامع اسـالمي ،اعمـال و رفتـارآدمي را ،برپایـهی شـریعت و تحـت

(شهابي ،1363 ،صص14ـ .)15در نهایت هد این فقیـه ،مـور و مفسـر بـارو دورهی
احتمالي ،شبانه و در خانه خود ،دفن شد (همان ،ص)20ا با ایـن حـال -همـانطور کـه
اشاره شد -باید طبری را از اعاظد پیروان رویکرد شریعتمآبانه در تاریخ قلمـداد کـردا
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اسالمي که با حنابله ،خوارج و روافض بـه شـدت مخـالف بـود ،از بـید مااحمتهـای

چرا که وی راه خردورزی را بر تاریخنویسي خود بسته و رویکرد کامالً نقلي خود را با
نگــرش تــاریخي دبــه شــدت دینــياش ،در آمیختــه اســت .نگارنــدهی عظیدت ـرین اثــر
تاریخنگاری اسالمي (نولدکـه ،1378 ،ص ،)14پـای اسـتد ل را در چنـین تـاریخ و بـا
چنین هدفي ،چوبین و در اثبات قددم الهي ،سخت بيتمکین دانسـته اسـت .بـه گفتـهی
وی :تکیهی کارش بر «نقل روایات» بوده است ،نه «استنباط و استد ل عقلـي» .او دلیـل
انتخاب این روش را قاعدهای کلي ميداند که طـي آن ،علـد اخبـار گذشـتگان تنهـا بـه
وسیلهی نقل ناقالن به متـأخران ميرسـد و دلیـل و برهـان نقشـي در ایـن علـد نـدارد
(طبری ،بيتا ،ج ،1ص .)7نکتهی قابل توجه آن است کـه وقتـي ایـن حـاف  1و مفسـر
قرآن ،علیرغد چنین رویکرد عمی دیني از خوف قشریگرایان ،شبانه در خانـهی خـود
دفن مي شود ،پیداست که اوضاع زمان به هیچ روی نميتوانست به او اجازه دهد تا بـر
این نکته تأمل ورزد که مي توان اساس تاریخنویسي را بر مبنای خردورزی نیا قرار داد.
تاریخنویسان ،عمدتاً دیني است و هرگونه دریافت خردورزانه ،با اصـول دینـي توضـی
داده ميشود.
نگرش دینی مورخان در عصر خردگرایی

اما چندین دهه پم از مرو طبری ،بذر افکار خردگرایانه در میان مورخان نمو یافت
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

و در طي دو سده به اوج بالندگي رسید .در عصر خردگرایي ،میراث اقوام متمدن باستان
بهویژه ایران و یونان که از طری نهضت ترجمه به دسـت اندیشـمندان دورهی اسـالمي
رسیده بود ،درهد آمیخته شد .در حقیقت ،این سنن فکری ،بسیاری از مواد خـام عصـر
خردگرایي را تشکیل داد و تکیه بر ضابطهی خرد و فاصله گرفتن از قشریگری مذهبي
با پشتوانهی حکومتهایي چون سامانیان و آلبویه محق شد .باید آغاز این فاصلهگیری
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بدین لحاظ ،در دورهی پـیش از عصـر خردگرایـي در تمـدن دورهی اسـالمي ،آگـاهي

را در حوزههای تاریخ ،به مور معتاليد قرن چهارم ه ری ،ابوالحسن علي بـن حسـین
مسعودی (د 346.ق) نسبت داد(مهدی ،1352 ،ص .)183شاید بدین لحاظ است کـه او
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 .1او در هفت سالگي حاف کل قرآن شدادر هشت سالگي به امامت جماعت رسید و در نه سالگي بـه مطالعـه و
پژوهش در احادیث نبوی پرداخت). (Bosworth,G.E,Al- Tabari, in EI2.
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را به «هرودت مسـلمین» ملقـب سـاختهاند (Rasul,M.G,1968,p.28) .هرچنـد او نیـا از

اهالي دین بود ) (Pellat,ch, "Al- Masudi", in EI2.و در مقدمهی مروج الـذهب تعـدادی
از تألیفات خود در علوم دیني را ذکر نموده اسـت (مسـعودی ،1409 ،ج ،1صـص-11
 )12و اعتقاد خود به غضب الهي ،در باب تحریفکننـدگان کتابهـا و انگشـتنما کـردن
آنها توسط خدا را کتمان نکرده است (همان ،ج ،1ص ،)18اما ذکر این نکتهی دینـي در
مقدمهی تاریخ او ،نميتواند موجب رد فاصلهگیری او از قشـریگری مورخـان پیشـین
شود .بيسبب نیست که ابـن خلـدون (د 808.ق ).او را در زمـرهی مورخـان بـارو و
انگشت شمار دورهی اسالمي و مقتدای خویش ،خوانده است (العبر ،1988/1408 ،ج،1
ص.)42
اندکي پم از مسعودی ،مطهر بن طاهر مقدسي (د.پم از  355ق ).نیا بـا رویکـردی
رهایي علد کالم از تسـلط فقیهـان دارد (مقدسـي ،1997/1417 ،ج ،1صـص 8ـ .)9در
اسالمي اسـت ،را دوران شـکوفایي کـالم اسـالمي قلمـداد کردهانـد (متـا ،1362 ،ج،1
ص .)218مقدسيد شریعتمآب ،هدف از تاریخنویسي خود را یـاری رسـاندن بـه علـد
مورد نظر خود ميداند تا با جریاني که به زعد او خواسته یا ناخواسـته ،در حـال ای ـاد
انحراف در بخشي از ایدئولوژی دیني است ،مقابله کند .او سـعي ميکنـد بـا اسـتناد بـه
موضوعات گوناگون کالمي در آغاز اثرش ،هرچه بیشتر در راه ارائهی برداشت خـود از
دین ،گام بردارد (مقدسي ،1997/1417 ،ج ،1ص.)9
اما با سیطرهی بویهیان بر دستگاه خالفت عباسي -که در آن روزها در عمل و نظر به
بنبست رسیده بود -تحو ت عمیقي در حوزههـای مختلـف حاصـل شـد .عـالوه بـر
تحو ت حاصله در جنبههای سیاسي ،در حوزهی اندیشه نیا اهمیت این دوران جدیـد،
بدان جهت است که مفاهیمي که در چارچوب سـنت قـرار داشـت ،تحـت لـوای نظـام
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همین راستاست که سدهی چهارم ه ری که دورهی مهـد عصـر خردگرایـي در تمـدن

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

کالمي ،به نگارش «البدء و التاریخ» پرداخت .نگرش وی در این باب به خوبي نشـان از

خردگرای باستاني ایراني -یوناني قرار گرفت .خـرد -هرچنـد در چـارچوب شـریعت-
ایران زمین که پم از سقوط ساسانیان با بيساماني دمساز گشته بود ،بر بنیـادی نـوآیین
استوار شد و اخگر این دوران جدید سیاسي و فرهنگـي ،از زیـر خاکسـتر قشـریگری
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ضابطهی تفسیر همهی عقاید ،از جمله عقاید شریعتمآبانه گردید .بـدینترتیب ،سـامان

زبانه کشید و البته با توجـه بـه برخـي مؤلفـههای نهفتـه در سـنت سـلف ،هـر دم بـید
خاموشي آن زبانه ميرفت و در نهایت نیا پم از دو قرن تکاپو  -و در بسیاری مـوارد،
مبارزه -به آن سرنوشت شوم دچار شد.
بي شک شالودهی ضابطهمند گشتن خرد در عصر خردگرایي ،دراندیشهی سیاسي بـه
وسیله ابونصر فارابي (د339.ق) ،در قلمرو ادب به وسیله ابوالقاسد فردوسي (د416.ق)،
در اندیشهی فلسفي به وسیلهی ابن سینا (د 428.ق) و در اندیشهی اخالقـي و تـاریخي
توسط ابـوعلي مسـکویه رازی (د 421.ق) تحقـ یافـت( .طباطبـایي ،1373 ،ص.)151
مسکویه 1توانست چارچوبي بيبدیل از فلسـفهی تـاریخ را در مقدمـهی کوتـاه امـا پـر
مایهی کتابش عرضه کند و تعریف جدیدی از گرایش دیني یک مـور را بـه خواننـده
ارائه نماید .او که زاده و پروردهی اوج عصر خردگرایي بود ،با ضابطهمند ساختن خـرد،
بحث آغاز آفرینش و مع اات را بـه کلـي از تـاریخ خـود حـذف کـرد و از مورخـان
بشری و تاریخي را در تاریخ خود وارد ساختند ،فاصله گرفت .پر واض است کـه اگـر
نبوت جا از طری شرع قابل اثبات نباشـد ،بایسـتي بـه تاریخنویسـي درون دینـي روی
آوردا چرا که وقایعي چون ناول وحي و مع اات که حوادثي پر اهمیـت و غیـر قابـل
تکرارند ،تنها بهخاطر تذکر سنت نبوی و تنها برای ارائهی نمونه و اسـوه اعـالی رفتـار
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

مسلمین قابل طرحاند (طباطبایي ،1379 ،ص .)77در سـازمان فکـری مسـکویه ،تـاریخ
چیای جا مبارزه بـا خرافـات و ت ربهانـدوزی بـرای حـوادث آینـده نیست(مسـکویه،
 ،1379ج ،1صص)49-48ا از این رو ذکر حوادث بيسابقه و غیـر قابـل تکـرار ،در آن
جایي ندارند .در واقع گسست اصلي ای اد شـده بـه دسـت مسـکویه در تاریخنویسـي
دورهی اسالمي نسبت به آثار پیشینیان ،همانا سود جستن از ضـابطهی خـرد در تمـامي
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شریعتمحور که مع اات و ت ارب پیامبری و دیگر مسائل خارج از حوزهی ت ربـهی

وقایع و پدیده ها ،حتـي پدیـدههای دینـي اسـت .جایگـاه وا ی او در تـاریخ فرهنـگ
و اندیشهی اسالمي از آن روست که توانست پیونـد میـان عقـل و نقـل را مـورد تأمـل
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 .1و نه ابن مسکویه (برای اطالع بیشتر ،رجوع کنید به :امامي ،ابوالقاسد ،مقدمهی مصح بر ت ارب ا مـد،1379 ،
ج ،1صص 13ـ.)16
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جدی قرار دهد و از این رهگذر به تفسیری فلسفي و مدني از دیانت بپـردازد .مسـکویه

با توجه به نگـاه بهبودگرایانـهاش بـه تـاریخ ،بـر آن بـود تـا دیانـت را از صـافي خـرد
عبور دهد و بدین لحاظ حتي به تاریخ دیني دوران پیبمبر اسـالم (ص) نیـا نپرداخـت.
دیدگاه واقعگرایانه ایـن «فیلسـوف مليگـرای ایرانـي» (روزنتـال ،1365 ،ج ،1ص)163
او را بر آن داشت تا تاریخ پادشاهان ایران و نه داستان پیامبران را ،سرآغاز تـاریخ خـود
قرار دهد.
نگرش دینی مورخان در عصر انحطاط

تاریخنگاری خردورزانه در عصر خردگرایي با نگارش آثاری چون تاریخ بیهقي ادامه
یافت .اما پم از دو سده ،دولت مستع ل خردگرایي جای خود را به ترکان سلفيگرای
سل وقي داد .در نتی هی اقدامات آنان ،به تدریج فرهنـگ ایـران دچـار بيخویشـتني و
یافت که هنوز هد در سرزمیني چون ایران و پم از انقالب عظیمي چـون مشـروطیت،
را در نخستین سالهای عصر انحطاط ،مي توان درافکار محمد بن سلیمان راوندی(د.پم
از  607ق) آشکارا مشاهده کرد .گرایشهای ضد شیعي وی در مقدمهی کتابش ،نمودی
آشکار یافته است .او پم از مدای فراوان در باب سه خلیفه نخست ،علي (ع) را بـدان
دلیل ميستاید که اول کسي بود که خون دشمنان ابوبکر را ریخت و نیا «رافضیان را بید
داد کــه م ـن از دشــمنان صــدی  ،بیــاارم و همــهی ایشــان را آزارم» (راونــدی،1333 ،
صص .)11-10وی که کتابي را در رد نظریات تشیع نگاشته است 1،در تعریض دیگـری
به شیعیان ،افرادی که علمای اربعه سنیان را ائمـه بـر حـ نمـي داننـد« ،بددین »،
«بدبخت» و «یوزخی» توصیف کرده اسـت (همـان ،صـص12ــ .)13راونـدی کـه
«خرابی جهان» را در میانه عمـر سـالجقه ،بـه واسـطه قـدرت یـافتن «بـددینان
رافضي» دانسته ،ایشان را با محاربان و «دزدان» یکسـان ميشـمرد و «خـون هـر دو[را]
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جمعد میان بسیاری جنبه های خردگرایي ،ناممکن به نظر مي رسد .نمونه هبوط اندیشـه

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

خردگریای شد و پم از آن هبوط شرق ،در طول دهه ها و سده هـا چنـان گسـتره ای

مباح» ميداند (همان ،صص .)31-30مقدمهی راحة الصـدور ،در ذکـر گرایشهـای
در این فقرات ،به دنبال بهانهای برای مدیحهسرایي مخدومان خویش بوده استا امـا بـا
 .1این کتاب از بین رفته است و اکنون در دسترس

نیستا)(Hillenbrand,C, Rawandi, in EI2.
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حنفي نگارندهاش نیا به افراط کشیده شده است (همان 16 ،به بعـد) .هرچنـد راونـدی،

قبول این فرض نیا نمي توان منکر افکار قشریگرایانه او گردید .بـه زعـد راونـدی ،بـا
تالش علما و حمایت آل سل وق« ،فالسفه و اهل ملل ،منسو و تناسخیان و دهریـان،
به کلي ،سر بر فرمان شریعت و مفتیان امت محمد» نهاده و جملگـي اقـرار بـه «الطـرق
کلها مسدوده ا طری محمدٍ (ص)» نمودند (همان ،ص .)30واضـ اسـت کـه مؤلـف
راحة الصدور ،در تذکر این عقاید به بیراهه نرفته اسـتا چـرا کـه شمشـیر برنـدهی
استبداد ترکان شریعت مآب سل وقي بود که با پشتیباني کساني چون امام محمد غاالـي
(د 505 .ق ).اصحاب خرد آن عصر را وادار بـه اقـرار در پرهیـا از خـردورزی نمـود و
آغازی گردید بر پایان عصر خردگرایي در تفکر دوره ی اسالمي .پم ع یب نیست کـه
در چنین فضای وهنآلودی ،مور زمان ،راه آبادی ملک را در «تربیت علمـا و تقویـت
اسالم» و نصرت «شریعت» بداند و چون دلیلي بر مدعای خویش نیابد ،استد لِد سـخت
بي تمکین خود را متکي به عبارتي کند که بر طب آن در «عمارت دنیا ...اضاعت مال» و
بوی شریعت محوری ،از تفکر ابن اثیر جـاری (د630.ق) و تـاریخ کـاملش نیـا بـه
خوبي استشمام مي شود .ابن اثیرد تقدیرگرا ،در مقدمه الکامـل فـي التـاریخ در تحمیدیـه
آغازین ،خوبي و نیکي را «در دست خدا» شمرده و او را قادر مطلـ و نـابود کننـده ی
تمامي نسل های سلف ميداند(ابن اثیر ،1987 ،ج ،1ص .)5ابن اثیر ،در بحـث از فوایـد
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

تاریخ ،به جای پرسش در علل پیدایش هبوط اندیشه و ارائه راه حلي خردورزانـه بـرای
آن ،در مقدمهی تاریخ خود ،به دست و پا زدن در میراث صـوفیه مشـبول ميشـود و از
تاریخ« ،فواید اخروی» مي جوید .در زمانهی عسرتي که اندیشهی تصـوف ،بـه صـورت
اندیشهای غالب ،عرصه ایران زمین را جو نگاه خویش ساخت و به بالى عظیمى بـراى
خرد گرایى در سده هاى 6و 7تبدیل شد (صفا ،1374 ،ص ،)137ع یب نیست که ابـن
اثیر ،بارو مور قرن هفتد ه ری ،هـدف تـاریخ نویسـى خـود را «عالـت از دنیـا» و
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در «عمارت آخرت ...جمع همه ی آمال» را محق مي شمرد (راوندی ،1333 ،ص.)38

«رغبت یافتن به درجات عالي آخرت» بداند و در ادامه مدعى شـود کـه اگـر کسـي بـا
خواندن تاریخ ،ازدنیا عالت نگایند ،اشکال بر تاریخ نیست ،چرا که افرادی بـا خوانـدن
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اوضاعي بود که مسلمین با چنین طـرز نگرشـي بـه جهـان ،بـه اسـتقبال دهشـتناکترین
حادثهی تاریخى خود مىشتافتند.
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قرآن هد از دنیا عالت نمـي گایننـد (ابـن اثیـر ،1987 ،ج ،1صـص .)11-10در چنـین

یورش مغول و تأثیر آن بر اندیشهی دینی مورخان

با یورش مبو ن و نابودى بنیانهـای علمـي و فکـری ایـران ،اندیشـهی فلسـفي بـه
ورطهی فراموشى سپرده شد و ترکیبي وهنانگیا از تصـوف و شـریعت پدیـد آمـد کـه
خردستیای ،شاخص عمدهى آن بود .در فاصـلهی مـرو خواجـه نصـیر (د672.ق) کـه
مىخواست با تلفی افکار ارسطویى و ایرانى (بلک ،1385 ،ص ،)233روحـي در کالبـد
بىجان خردورزى زمانهاش بدمد ،تا برآمدن صدرالمتالهین (د1050.ق) ،آثار مهمـي کـه
حاوی اندیشهی فلسفي و عقالنى باشد ،بهوجود نیامد و پم از چهار سده ،مالصدرا در
اوج بحران تمدن ایرانى ،اندیشیدن آغازید که او نیا تمام هد خود را صرف اثبات معـاد
جسماني و نیا نـاآرامى نهـاد جهـان نمـود و از تأمـل در معـاش انسـانها غافـل مانـد
اندیشهی فلسفي تنها محدود به حاشیهنویسي شد که بدینسان ،کاریترین ضـربات بـر
آن ،بحث های خطابي -دیني ،اساس مباني نظری تاریخنویسي را تشکیل داد و دریافـت
دیني ،اصليترین مبنای تحلیل مورخان گردید (آرام ،1386 ،ص .)117عطاملک جـویني
(د681.ق) که به همـراه خواجـه رشـیدالدین فضـلاهلل (د718.ق) بیشـترین سـهد را در
تاریخنگاری این دوره داشتند ،دو شاهد آشکار بر این مدعا قلمداد ميشوند .از آن ا کـه
نمود اصلي دریافت دیني در توجیه مصائب مبول ،در اندیشـهی تقـدیرگرایي و مشـیت
الهي ت لي مي یابد ،جویني برای برون رفت از تعارض مطل اوضاع وحشتناك پـم از
حمله مبول ـ که گوشهای از آن را در مقدمهی کتابش توصـیف کـرده (جـویني،1337 ،
ج ،1صص3ـ)5ـ با اندیشهی مشیت و حکمت الهي که از بنیانهای تفکـرش بـه شـمار
ميرود ،به استد لهایي بيتمکین ،ع یب و در عین حال قابل تامل دسـت ميزنـد .او
در ذکر فواید دنیوی تاریخ ،مهمترین فایده را فهد این نکته ميداند که «خیر و شر و نفع
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پیکرهی اندیشه خردورزانه در ایران وارد آمد(همان ،ص .)273در عصر مبول و پـم از

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

(طباطبایي ،1379 ،ص .)271پـم از مـرو او نیـا ،تـا پیـدایش مقـدمات مشـروطیت،

و ضر»این جهان «به تقدیر حکیمي مختار منوط است» و تمام بالیا در ذیل آن«حکمت»
رقتبار پم از حملهی وحشیان مبول است و او بناچار ،در جهت حـل ایـن تعـارض،
حملهی مبول را واسطه العقدی جهـت تحقـ پیشـرفت اسـالم در سـرزمینهای کفـر
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ان ام ميشود (جویني ،1337 ،ج ،1ص)7ا اما این سخنان در تنـاقض مطلـ بـا اوضـاع

ميشمرد (همان ،ص .)7این ادعا در حالي بود که این حمله ،موجودیت دین اسالم را تا
سرحد نابودی کامل به پیش برد (بیاني ،1385 ،ص 60به بعد) .عطاملک در ادامه با ذکـر
«خیرات» مصائب حمله مبو ن ،کشتهشـدگان بـي جـرم و بـي جنایـتد آن رویـداد را،
صاحبان «درجه شهادت» شمرده و مدعي است کـه آنـان ،بـه واسـطهی «السـیف محـاء
الذنوب ،گران پله و سبکبار» و «احیاء عند ربهـد» هسـتند (جـویني ،1337 ،ج ،1ص.)8
اگر چه ميتوان تعبیر «شهید» را برای کساني کـه بـه دسـت مبـول کشـته شـدند ،یـک
اشارت از سـوی جـویني بـرای اهـل بشـارت در بـاب اعتقـاد قلبـياش راجـع بـه آن
شمنپرستان دانستا اما در این صورت نیا عم تعارض افکار وی با توجه به نظـراتش
در پیش و پم این تعبیر ،بیشتر برای آن «اهل» آشکار ميگردد .از نظـر تقـدیرگرای او،
تعطیل شدن عذاب خدا که این بار با ظهور چنگیاخـان (د623.ق) محقـ شـد ،باعـث
بينظمي اجتماعي و نابساماني در بنیادهای جامعه ميشود .نتی ـهگیری جـویني از ایـن
ح » در آن مستتر است (همان ،ج ،1ص .)10تناقض بنیادین این اندیشه بـا سـودمندی
تاریخ ،در جایي بیشتر جلوهگری ميکند که مور  ،بر اساس مشیت الهـي ،از سـویي از
حتمي بودن حکومتهای ظالد سخن ميرانـد و از دیگـر سـو بـر طبـل پنـدآموزی آن
جریان ویرانگر ميکوبد .سخن از مقو تي چون تقدیر ومشیت ،وقتي درجهـت توضـی
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

واقعه و امر تاریخي به کار گرفته ميشوند ،خود به هیچ وجهي قابـل توضـی و تحلیـل
نیستندا زیرا نویسنده با وارد کردن این مقو ت ،راه را بر هر گونـه تبیـین تـاریخي مـي
بندد (طباطبایي ،1386 ،ص.)302
دیگر مور نامي عصر ایلخاني ،خواجـه رشـید الـدین فضـل اهلل همـداني(د718.ق)
است .وی سابقاً یهودی بوده و سپم به اسالم گرویده بود (باسـورث ،1381 ،ص)324
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مقدمات موهوم آن است که هر چه در ازل در باب تقدیر رفته اسـت« ،خیـرات بنـدگان

و در نهایت به جرم یهودی بودن به دو نید شـد (صـدری افشـار ،1345 ،ص .)100هـر
چند وی نیا ،هم ون جویني ،پروردهی دربار ایلخاني است و چارهای جا آن ندارد کـه
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ج ،1ص)12ا اما به هیچ روی مواضع تقدیرگرایانه شدید جویني و شریعتمآبي بي حد
او ،در نظرات رشید الدین وجود ندارد .در کل ،در باب دو مور بـارو دربـار مبـول،
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جلوس شاهنشاه وقت (اول ایتو(د716.ق)) را با تأییدات الهـي بدانـد (همـداني،1965 ،

ميتوان این ادعا را بیان نمود که در بسیاری موارد ،اندیشه تقدیرگرایي آنهـا ،بـه عنـوان
اباار و نقاب محافظهکاری در دربار ،جهت توجیه حوادث شوم معاصرانشان بوده است.
این را نیا بایستي افاود که این مورخان ،در دورهای ميزیستند که محور جامعه ،اساسـاً
دیني است .رسو اندیشههای صوفیانه نیا به صورت جدی مطرح اسـت و حرکـت در
خالفآمد آن جریانات ،چندان ساده به نظر نميرسد .در عصر انحطـاط ،مبنـای نظـری
اندیشمندان را دیگر نه خردورزی فارابي و ابن سینا ،بلکـه نظـرات امـام محمـد غاالـي
فراهد ميکرد و پم از چندین سده ،یاسای چنگیای نیا بر آن افـاوده گشـت ـ یعنـي
ترکیبي شد از نظریهی سیاسي سلطنت مطلقـه و تصـوف قشـریمآب شـریعت محـور.
درواقع ،پم از حمله مبول ،فعالیتهای فکری در جوامع شرقي مسلمان ،هرچه بیشـتر،
انطباق دیدگاههای صوفیه با نیازهای هااران هاار انساني که زندگيشان به نابودی مطل
در آن زمانهی عسرت که اندیشمندانش ،زبوني خویش را حاصل مشیت ح دانسـته
و راه برونرفت از آن را جا در عالت نشیني نميجستند ،عبـدالرحمن بـن خلـدون در
مبرب جهان اسالم ،به پرسش عوامل انحطاط مسلمانان پرداخته و بیشترین تالش خـود
را صرف ارائهی تفسیر نویني از تاریخ ناد مسلمین نمود ( .)Rasul, 1968 ،p:37هرچند با
توجــه بــه هبــوط اندیشــه در آن دوران ،ابــن خلــدون یــک اســت نا محســوب ميشــود
(زرینکوب ،1384 ،ص)71ا اما کوشش او در رویارویي با سنت ،با توجـه بـه دسـتگاه
مقو ت و مفاهیمي که در دسترسش بود ،محتوم و مختوم به شکست بـود .بـه عبـارت
دیگر ،با چنان نظام اندیشه ،کوشش عبدالرحمن ،نه تنها سودی نبخشید ،بلکـه راهـي در
خالف آن پیموده شد (طباطبایي ،1379 ،ص .)15وی کـه خـود از اربابـان شـریعت بـه
شمار ميرود و متدین بودنش ،در تحمیدیه و نعت او از خدا و پیبمبر اسـالم (ص) در
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رسیده بود ،جست و کرد (بلک ،1385 ،ص.)222

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

تحت سلطهی دغدغههای صوفیانه قرار گرفته است .شـاید بتـوان علـت ایـن امـر را در

مقدمــه ،ونیــا در آثــار متعــددی کــه در حــوزهی اندیشــهی دینــي نگاشــته ،هویداســت
در چارچوب سنت و شریعت دراندازد .اگر چه تشـرع زاهدانـه و میـراث صـوفیانه در
اندیشه ابن خلدون رسو جدی نیافته است ،اما پرسـش از چیسـتي انحطـاط و تـالش
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(ابنخلدون ،1988/1408 ،ج ،1صص ،)6-5بر آن بود تا طرحي نو در اندیشهی اسالمي

ویژهی او در شالودهسازی اندیشه ارسطویي ـ به جای اندیشهی افالطوني ـ برای برپایي
تحــو ت جدیــد (بلــک ،1385 ،ص )222و ســعي او در ای ــاد نظــام تــازهای در
جامعهشناسي (مهدی ،1352 ،ص ،)358نتوانست او را به تبییـر در بنیانهـای اندیشـهی
سنتي رهنمون سازد .البته با توجه به شرایط زمان ،بسـتر اجتمـاعي زم بـرای تأسـیم
نظام نو مهیا نبودا چنان ه خود ابن خلـدون نیـا در نامـهای بـه ابنخطیـب (د776 .ق)
اوضاع اجتماعي عصر خود را «بیمـاری درمـان ناپـذیر» توصـیف کـرده اسـت (همـان،

ص .)371درحقیقت ،زمهی طرح نو درانداختن ابن خلدون ،تأسدس جرندان
فکری جدند بر روی ویرانههای اندیشهی سنتي گذشته بود و نه اصالح آن .البته
رویش ریشههای ان حطاط فکری جهان اسالم چندان در هد تنیده شده بود که همـان راه
اصالحي ابن خلدون نیا پیموده نشد و بـدین جهـت کـار او ،بیشـتر از نـوعي وقفـهای
عادی ،بدعتي منحصر به فرد به شمار ميآمد (روزنتال ،1365 ،ج ،1ص.)139
اسالم ،از جمله ایران که بر خالفآمد جریان فکری او بودند ،به وضوح قابـل مشـاهده
است .در دوران تشکیل امپراتوری تیمور و سپم با فروپاشي آن امپراتوری با مـرو وی
و تقســید قلمــرو آن بــین فرزنــدانش و نیــا بــا حکمرانــي همامــان دول قراقویونلــو و
آققویونلو در غرب ،باز هد پرسشي خاص از سوی تاریخنویسان در راستای برآمـدن از
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

چاه ویل انحطاط صورت نگرفت .به طوری که در اثر محمد بن خاوند شاه ،معروف بـه
میرخواند (د 903.ق) نیا نمي توان نشـاني از چنـین کوششـي یافـت .او کـه در ابتـدای
دیباچه کتاب خود ،حمد و ستایش فراواني از خدا کرده ،عوض شدن پادشاهان را دلیلي
مي داند بر «دوام پادشاهي او»! (میرخوانـد ،1380 ،ج ،1ص .)1در اندیشـهی نگارنـدهی
روضهالصفا که از صوفیان خانقاه مشهور«اخالصیه» در دوران امیـر علیشـیر نـوایي بـود
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عدم اقتباس از نظام اصالحي صـاحب العبـر را در اندیشـهی مورخـان شـرق دنیـای

) ،(Beveridge, A. Mirkhwand, in EI2.تقدیرگرایي یکي از ارکان اصلي نگرش به تاریخ
شمرده ميشد (میرخواند ،1380 ،ج ،1ص .)2پرواض است که این فهد غلط از تقـدیر،
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تعطیلي و رکود ميکشانید و جرقههای تبیین خردورزانهای را که توسـط کسـاني چـون
ابن خلدون ،نمود یافته بود ،از تداوم و تکمیل ،باز ميداشت .در واقع تکیه بیش از حـد
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تعقل و خردورزی مورخاني چـون میرخوانـد را در فهـد وقـایع و مسـائل تـاریخي بـه

مورخان بر اندیشهی مشیت الهي ،جا درك سطحي از تاریخ و بـه هـیچ انگاشـته شـدن
مسؤولیت پندار و کردار و گفتار انساني در وقوع وقایع تاریخي ،نتی های در برنداشـت.
میرخواند با دریافت فکری منطب بر چارچوب شریعت ،یکـي از نتـایج فهـد تـاریخ را
درآن ميبیند که قدرت الهي ،فوق همهی قدرتهاست و در همـان چـارچوب فکـری،
اصليترین وظیفهی آن علد را مبارزه با «بدمذهبان» ميشمرد .بدیهي است که بـا چنـین
چارچوب و هدفي ،تاریخنویم ،محاله بایستي «شـرایطي را کـه در تـدوین تـاریخ ،از
آنها چاره نیست» رعایت کند که «سالد العقیده» بودن و «پاك مذهبي» در رأس آنها قرار
دارد (همان ،ج ،1ص.)17
دیگر نمونهی واض از آثاری که در تالقي حکومت شیعي صـفوی بـا حکومتهـای
جانب تسنن را گرفته است .تأویالت صاحب عالد آرا از آیات قـرآن و تطـاب آنهـا بـا
صــص .)28-27توهینهــای مضــحک و دردآور خن ــي و همعصــرانش بــه شــعور
خوانندگان ،در سدهای از تاریخ ایران زمین ر ميدهد که هدزمان با آغاز تحول اندیشه
در سدهی پانادهد غرب است و حرکت شدید در شرق و غرب بـه دو سـویه مخـالف
پیشرفت و هبوط در سیالن قرار گرفته است .پـم ،جـای شـگفتي بـاقي نميمانـد کـه
چارچوب تنگ نگرش فضل اهلل خن ي ،او را وادار سازد که نخستین فایـدهی تـاریخ را
وقوف به «شؤون الهي» بداند و بدین لحاظ و جرم ،آن را از علوم «ضـروریهی مهمـه»
در دین اسالم بشمارد (همان ،ص .)59غوطهوری خن ي در عقاید صوفیانهاش نیا او را
بر آن داشته تا در جایي دیگر ،یکي از فواید تاریخ را برای عالت نشینان دنیا بداند تا بـه
مدد اندیشه تاریخي و بـا فهـد آنکـه در نهایـت ،اجـل در کمینشـان خواهـد بـود ،در
گوشهنشیني و بيعاری خویش ،راسختر گردند (همـان ،ص .)62گسسـت از اندیشـهی
فلسفي و نگارش شریعتنامهنویسي توسط فضل اهلل خن ي را ميتوان نقطهی اوج هبوط
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حوادث معاصر خود ،بخش جالبي از مقدمهی او را تشکیل داده اسـت (خن ـي،1379 ،

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

ساب  ،به نگارش درآمده است ،تاریخ عالد آرای امیني است که نگارندهی آن بـه شـدت

اندیشه در آن دوران به شمار آورد .در پایان این دوره ،در حالي که ایران زمین ،از غرب
دولت عظید اسالمي عصر خلفا با پشتوانهی فکری فقیه ـ مورخاني چون خن ي ،چشـد
به این سرزمین دوخته بود و مخوفترین مصائب ،ملت ایران را بید ميداد ،ایرانیـان ،در
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و شرق در دست ترکمانان و ازبکان اسیر بود و یک امپراتـوری بـارو نیـا در سـودای

عرصه سیاسي ،یکي از تکانهای تاریخي را به خـود دادنـد و دولتـي مرکـای و فراگیـر
ای اد نمودند (بهار ،1378 ،ج ،3ص .)244با ایـن همـه مبـاني فکـری عصـر انحطـاط،
حرکت خود را در سراشیبي تند سنن سلف ادامه ميداد.
تحوالت اندیشهی دینی در مورخان عصر صفوی

دولت صفوی ،وارث رشد تشیع و تصوف بود .رشد تشیع در نتی هی از بـین رفـتن
خالفت سني عباسي و رشد تصوف به جهت تحمل مصائب حاصـل از سـلطه مبـو ن
صورت گرفت .با اینهمه این دو جریان پم از پیروزی صـفویه بـه نـااع برخاسـتند و
حاصل نااع آنان چیای جا پیروزی تشیع ،خاصه پم از دوران شاه عباس بارو نبـود.
البته تأثیر اندیشههای صوفیانه در نوشتههای عصر صفوی از طریـ تأویـل احادیـث (از
اصول تصوف) بر جای ماند .در زمینهی تشیع نیا بیشترین مایه شـیعي مـورد اسـتفادهی
مورخان صفوی ،اندیشه تبشـیرگرایي بـود کـه بـه همـراه صـوفيگری و تقـدیرگرایي،
نکته جالب توجه در تاریخنویسي عصر انحطاط آن است که حتي در دوران اوج قدرت
سیاسي نیا تحولي در ساختارهای اندیشه مورخان یافت نمي شـود .نمونـه بـارز چنـین
ادعایي را در دوران شاه عباس بارو ميتوان دید کـه قاضـي احمـد بـن شـرف الـدین
الحسیني قمي (د 1001.ق) به نگارش خالصهالتواریخ پرداخت و بدون کمتـرین توجـه
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

به عناصر خردورزانهی تاریخ ،مقدمهی کتاب خود را به ان ام رسانید .قاضـي احمـد در
مقدمه کتاب ،به وضوح ،گرایشهای شدید شیعي خود را نمایان ساخته است .وی ،پم
از حمد الهي و نعت بنیانگذار اسالم ،بدون آن که اشارهای به خلفـای سـهگانه نخسـتین
داشته باشد ،در تأویلي جانبدارانه ،نخستین امام شـیعیان را «ممـدوح سـوره هـل اتـي»

1

ميخواند و در ادامه با ذکر ابیاتي در به ی نعت خـویش ،ارادتـش را بـه دیگـر ائمـه
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چارچوب اصلي نظریهی مورخان این دوره را تشـکیل مـيداد( .آرام ،1386 ،ص.)250

شیعه نیا ابراز ميدارد (قمي ،1359 ،ج ،1ص1ـ )2و در جای دیگر از مقدمه ،ضـمن آن
که به غلط ش رهنامهی شاه صفوی و جدش شیخ صفي را به امام کاظد (ع) ميرسـاند،
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تقدیرگرایي بر افکار وی نیا سنگیني مي کند(همان ،ج ،1ص.)8-7
 .1مقصود ،سوره انسان(دهر) ،هفتاد و ششمین سورهی قرآن است.
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آنان را بـه گونـهای مبالبـهآمیا سـتایش مينمایـد و آشـکارا نشـان ميدهـد کـه سـایه

نمونه دیگری از مورخان صفوی ،محمد ابراهید بن زین العابدین نصـیری (زنـده در
 1126ق) است که در روزهایي که دولت محتضر صـفوی ،آخـرین نفمهـای خـود را
ميکشید ،آینهای روشن از زوال اندیشه عصـر خـود را فـراروی خواننـدهاش قـرار داده
است .او که هدف غایي آفرینش انسـان را عبـادت خـدا دانسـته و فلسـفه نبـوت را در
رهنمون آدمي به «سرچشمهی هدایت» به دلیل عدم طاقت بشر برای عبادت کـردن مـي
شمرد ،با نگاهي خطا پوش ،وجـود هیچگونـه خطـایي را بـر قلـد صـنع وارد نميبینـد
(نصیری ،1373 ،ج ،1صص .)2-1این نگارنده غالي شیعه ،پم از سـتایش پیبمبـر ،بـه
مدح خاندان او پرداخت و پم از شرح فواید محبت ایشان ،در ابیاتي مبالبهآمیا بـا قیـد
«شک نیست» ،علي (ع) را فرزند خواندهی خدا خواند! (همان ،ج ،1ص .)6نصیری کـه
نشستن شاه سلطان حسین (د 1141.ق) را به یستساری خدا ميدانـد و در بـه ی
(همان ،ج ،1ص .)6بدین ترتیب ،دریافت وی در توجیه سـلطنت مطلقـه نیـا دریـافتي
کامالً دیني است (طباطبایي ،1386 ،صص.)301-300
باری ،با ظهـور صـفویه ،معیارهـای تاریخنگـاری متحـول شـد و ایـن بـار ،بازتـاب
دگرگونيهای مذهبي در این دوره ،با سر برکشیدن گرایشهای شیعي مورخان در مقابل
تسنن نمود یافت .بدین لحاظ مبنای تاریخنگاری صفوی ،دیني است و بسیاری مورخان
این عصر ،اعتقادات غالیانه شیعي دارند .تاریخنویسي عصـر صـفوی ،جـا بـا تکیـه بـر
قدرت اربابـان دیـن و دولـت محقـ نميشـود و در آن جـایي بـرای مقـو تي چـون
اندیشههای مليگرایانه و مصال اجتماعي و به تبـع آن پرسـش از انحطـاط و زوال روز
افاون آن زمانهی عسرت نميتوان یافت .در واقع پم از ظهور صفویه ،اندك ریشههای

نحیــف عصــر خردگرایــي نیــا خشــکیده شــد و نخسددتس رونددارونی
اندنشهگران انران با یو رونهی تمدن بدررووازی
غرب ،در شـرایطي ان ـام پـذیرفت کـه ضـابطهمندی خـرد ،دچـار چنبـره دهشـتناك
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مدای بي حدش از او ،به نقل دهها آیه و روایت به عنـوان شـاهد آن مـدای ميپـردازد

تأثیر معتقدات دیني بر نگرش تاریخي مورخان مسلمان بر پایهی مقدمههای آنان

نقطه اوج مورخان تقدیرگرای عصـر صـفوی اسـت (آرام ،1386 ،ص ،)286بـه تخـت

نتیجه

اگر چه بـا ظهـور عصـر خردگرایـي ،دریافـت درون دینـيد تاریخنویسـان نخسـتین
سدههای دوران اسالمي ،به سـمت ضـابطهی خـرد در تمـامي عرصـهها و در حیطـهی
تفکرات فلسفي و کالمي رهنمون شدا اما این دولت مستع ل ،با ظهور ترکاند سنت گرا
به ورطهی قشریگری غاالي مآبانه کشیده شد و آوای نحیف طبله هنرنمای خردورزی،
در میان هیاهوی قشریگرایان صوفيمآب که برطبل بلندآوازه و میان تهـي تقـدیرگرایي
برميکوفتند ،چارهای جا خاموشي نیافت .آنگاه با ظهور چنگیاخان و اسالفش و اضافه
گشتن استبداد یاسازده بر سنن خردستیاانهی سلف ،تاریخنگاری ایـران زمـین هـر چـه
بیشــتر در گــرداب اضــمحالل غوطــهور گشــت .ظهــور صــفویان و تناقضــات عمــده
تئوریهای آنان با جریان محتوم تاریخ ،اندیشه دیني مورخان آن عصر را نیـا بـه ناک ـا
آباد کد خردی سپرد و بار دیگر سرزمین ما را جو نگاه حاکماني قرار داد که دشمني بـا

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390
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